Speaker biography
Chi Mai
Ms. Chi Mai is a Senior Project Officer in the Support to the Up-Scaling of
Wind Power project, within which she focuses on policy framework
strengthening. After more than ten years with GIZ, including six in the
Energy sector, Ms. Chi Mai gained in-depth knowledge and experiences not
only in wind energy but also in renewable energy in general.
Before joining GIZ Viet Nam, Ms. Chi Mai worked for international
development organizations (Oxfam, UNDP...) dealing with social issues,
namely anti-human trafficking and civil society in Viet Nam. Working in the development
sector enables Ms. Chi Mai to deal with different social classes and topics; and thus enriches
her life experiences. Besides, working in GIZ helps her to contribute to the development
of Viet Nam, both at the macro and micro levels.

Chi Mai
Bà Chi Mai là cán bộ cao cấp dự án Hỗ trợ Mở rộng Quy mô Điện gió, trong đó Bà tập trung
vào tầm quan trọng của cơ chế chính sách. Sau hơn 10 năm làm việc tại GIZ, bao gồm 6
năm trong lĩnh vực năng lượng, Bà Chi Mai có kiến thích sâu rộng và giàu kinh nghiệm
không chỉ về điện gió mà điện tái tạo nói chung.
Trước khi tham gia GIZ Việt Nam, Bà Chi Mai làm việc cho các tổ chức phát triển quốc tế
(Oxfam, UNDP…) giải quyết các vấn đề xã hội như chống buôn bán người, xã hội dân sự ở
Việt Nam. Làm việc trong lĩnh vực phát triển giúp Bà Chi Mai có khả năng giải quyết các
vấn đề xã hội khác nhau; do vậy làm giàu kinh nghiệm sống của bà. Bên cạnh đó, làm việc
tại GIZ giúp bà có cơ hội đóng góp vào sự phát triển ở Việt Nam, cả tầm vĩ mô và vi mô.

